Catering de Prinsenhof

Senioren maaltijden
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€ 7,00 per maaltijd.
Wij bezorgen wél warm en dagelijks vers !!!!
Wij bezorgen van maandag tot vrijdag van 11.30 uur tot 12.30 of van
16.30 tot 18.15 uur.
Op zaterdag vanaf 16.30 uur tot 18.15 uur.
De maaltijden worden warm geleverd en zijn inclusief een bakje
rauwkost/appelmoes/sla en een toetje.
Als u lid bent van een ouderenbond krijgt u 10 procent korting.
Ook mogelijk voor een kortere periode.
Geen opzegtermijn, geen contract, geen extra kosten.
Vanaf 1 maaltijd per week.
Bel voor meer informatie of neem de proef op de som.
Bezorging alleen in Emmeloord.
De maaltijden kosten € 7,00 per stuk zonder bijkomende kosten.
Een dubbel portie op hetzelfde adres kost € 10,00.
www.cateringexpress.nl Tel (0527) 61 23 54

Vier uw feestje thuis
Luxe broodmaaltijd vanaf 10 personen

€ 8,50 pp

Heerlijke broodmaaltijd met witte en bruine bolletjes, krentenbrood,
suikerbrood, mini croissants, pistoletjes, roombroodjes, saucijzenbroodjes, worstenbroodjes, boter, zoetwaren, kaas en vleeswaren.
Mooi opgemaakte huzarensalade, warme kroket en een soep naar
keuze. Inclusief gebruik van servies & bestek.

Koud en warm buffet vanaf 8 personen

€ 14,50 pp

Een luxe rundvleessalade, haringsalade met rode bieten,
vruchtensalade in een roomdressing.
Gehaktballetjes in een bruine jus met champignons, gesneden
Beenham in mosterd honingsaus, varkenshaasmedaillons in
roomsaus, gemarineerde kip drumsticks, witlof met ham en kaas,
gebakken aardappelen met ui en spekjes, stokbrood, kruidenboter.
Inclusief gebruik van servies & bestek.

Verjaardag Arrangement vanaf 10 personen

€ 8,50 pp

Huisgemaakte appeltaart of een huisgemaakte kwarktaart, een
schaal met koud bittergarnituur, zoutjes, pinda,s, 2 belegde broodjes
met kaas en vleeswaar en een pannetje soep naar keuze.
Inclusief gebruik van servies en bestek.

Hollands buffet uit grootmoederstijd vanaf 8 personen

€ 12,50 pp

Oma’s groentesoep, 2 soorten stamppot naar keuze, slagersrookworst,
speklapje, saucijzen, tafelzuur, jus en mosterd.
Griesmeelpudding met bosvruchtensaus of een ijstaartje met slagroom.
Inclusief gebruik van borden en bestek.
www.cateringexpress.nl Tel: (0527) 61 23 54

